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APRENDER PODE SER MAIS FÁCIL

E aí, preparada(o) para dominar o conhecimento acerca do Sistema 
Nervoso? Sim, é possível! Nós sabemos o quanto pode ser difícil compre-
ender alguns temas nesse universo. Seja devido à linguagem demasiada-
mente rebuscada de algumas literaturas clássicas ou o excesso de detalhes 
que facilmente se perdem em sua memória. Por isso, desde já, queremos 
estabelecer um compromisso: nosso objetivo ao longo deste livro é fazer 
você absorver os principais pontos que são premissas para a formação de 
seu raciocínio clínico e, consequentemente, para a sua prática profissio-
nal futura. Assim, acreditamos estar direcionando seu tempo e energia, o 
que permitirá o aumento da sua eficiência no processo de aprendizado. 
Como bônus, estaremos abordando os pontos que, provavelmente, serão 
cobrados em suas avaliações. Justamente por terem mais relevância para 
a prática clínica. 

Entretanto, isso é um bônus. Nosso objetivo é fazer você se tornar um 
melhor profissional. E para isto, é imprescindível um conhecimento inte-
grado. Conhecimento decorado para a prova é facilmente esquecido, já o 
que é verdadeiramente compreendido, fica para a vida. Com isso, entra-
mos em uma outra preocupação que tivemos: a integração dos três pilares 
básicos de cada sistema orgânico (a anatomia, a histologia e a fisiologia). 

Apesar de termos momentos destinados a cada pilar neste livro, estare-
mos frequentemente correlacionando-os e permitindo que você obtenha 
uma visão mais global do processo. Algo que já é amplamente defendido 
por metodologias de ensinos mais modernas e que, mais uma vez, possui 
um bônus: a economia. Adquirir um livro para cada pilar costuma pesar no 
orçamento financeiro. Sendo assim, se você possuir um atlas de anatomia 
para associar a este livro texto, será o suficiente para um ótimo aprendiza-
do. E vale ressaltar que boas imagens de anatomia não faltam na internet.

Deixando mais uma vez o bônus de lado, vamos ao maior diferencial 
deste livro que é a sua metodologia. Você provavelmente deve saber que 
há duas metodologias principais nos cursos de saúde: a tradicional e o PBL 
(Problem Based Learning - "Aprendizado baseado em problemas"). Sendo 



que ainda há alguns cursos que adotam um modelo misto em que se mes-
clam as duas opções.

A metodologia tradicional é o modelo que nos acostumamos durante 
o período escolar. Professor é detentor do conhecimento, realiza aulas ex-
positivas abordando cada assunto e em alguns momentos são aplicadas 
avaliações para tentar mensurar o quanto foi aprendido pelo aluno.

A metodologia PBL, em uma explicação simplificada, apresenta inicial-
mente um problema (geralmente um caso clínico), permite a discussão 
em um grupo utilizando os conhecimentos prévios e motiva o estudante 
a buscar as respostas para que em um segundo momento, os alunos pos-
sam compartilhar os seus aprendizados e construam conjuntamente o co-
nhecimento. Desta forma, o professor pode avaliar diversos pontos além 
do conhecimento adquirido: a capacidade de ser parte de um grupo, a or-
ganização do raciocínio, a exposição do mesmo, dentre outras questões.

Contudo, desta forma que apresentamos, deixa-se a entender que a 
metodologia PBL apenas possui vantagens, porém esta está longe de 
ser a absoluta verdade. Primeiro que é muito frequente se deparar com 
professores que não foram treinados para a metodologia, o que permite 
que os alunos fiquem sem um guia ou indevidamente orientados. Outra 
queixa comum entre os estudantes é que algumas instituições optam por 
um curto período entre a apresentação do problema e a discussão sobre 
o mesmo, não permitindo um tempo adequado de estudo para os estu-
dantes absorverem o conteúdo necessário. E dentre diversos outros pon-
tos frequentes, o principal é a insegurança. Os estudantes por não terem 
recebido o conhecimento do professor, fonte confiável, não conseguem 
sozinhos estabelecer quais informações são importantes em um ocea-
no de referências possíveis. As consequências disso são inúmeras para o 
aprendizado e saúde mental dos estudantes. Por isso, talvez a resposta 
mais adequada seja o modelo misto, associado a professores devidamen-
te capacitados. Neste, além das discussões, ocorrem aulas expositivas dos 
professores, quando são contemplados os principais pontos e/ou comple-
mentado o conhecimento exposto nas discussões. 

Mas afinal, e o livro?
A coletânea Medicina Resumida foi concebida a partir da análise das 

principais vantagens e falhas de cada metodologia. Sendo assim, em cada 
capítulo você será inicialmente apresentado a um caso clínico, quando 
gostaríamos que você tentasse reconhecer os principais pontos e palavras 



chaves a serem estudadas. Este exercício mínimo irá aumentar o seu vín-
culo com o tema e, consequentemente, irá consolidar melhor em sua me-
mória quando obter as respostas. E não se preocupe que ao virar a página, 
você irá encontrar o que consideramos importante e o(s) objetivo(s) do 
capítulo. O próximo passo então é a entrega do conteúdo. Essa é feita em 
cada capítulo com as características que defendemos ser importantes até 
aqui: uma abordagem integrada dos três pilares, utilizando uma lingua-
gem adequada e focando nos pontos principais para a sua formação. Por 
fim, você ainda terá a sua disposição um mapa mental simplificado com os 
pontos principais que você precisa recordar em uma revisão rápida.

Portanto, seja você de uma instituição com a metodologia tradicional 
ou PBL, esperamos te oferecer um recorte da experiência do que há de 
melhor nos dois mundos. Faça um ótimo proveito! 



O MEDICINA RESUMIDA

O Medicina Resumida é um canal do Youtube fundado em março de 
2014 por Diego Barros, quando estava nas férias para o 3º semestre do 
curso de medicina da Universidade do Estado da Bahia (UNEB). 

A proposta desde o início foi compartilhar o conhecimento e as experi-
ências adquiridas com os demais estudantes dos cursos de saúde em uma 
época em que aulas em vídeos para o nicho ainda eram muito escassas. 

Após dois anos de crescimento, a demanda dos seguidores só aumen-
tava e havia o desejo de contemplar todos os pedidos. Entretanto, a rotina 
densa de estudos era impeditiva. A solução foi definida em 2016, quando 
o canal contou com a sua primeira grande mudança. Foram convidados 
ao projeto mais cinco estudantes e amigos (Alana Rodrigues, Evelyn Assis, 
Gabriel Araponga, Kevin Gomes e Vinicius Jesus) que além de competen-
tes, se alinhavam com a filosofia do projeto.

Desde então, todos os esforços foram voltados à contemplar os conhe-
cimentos do tripé básico dos sistemas orgânicos: a anatomia, a histologia 
e a fisiologia. Porém, não se limitando apenas a estes temas.

O primeiro contato com a Editora Sanar ocorreu ainda em 2015 com a 
concepção da obra "100 Casos Clínicos Comentados em Medicina", lança-
da em 2016 e amplamente requisitada ainda nos dias de hoje.

O vínculo se fortaleceu em 2017 com a concepção da Coletânea Medi-
cina Resumida e a união de esforços para o desenvolvimento de uma pla-
taforma de educação médica que complementasse integralmente toda a 
faculdade de medicina: o SanarFlix. Projeto este que foi lançado no segun-
do semestre de 2017 e possui uma completa sintonia com esta coletânea 
lançada em 2018. Ambos frutos de um grupo alinhado em inovar a educa-
ção médica, utilizando como premissas a qualidade e a acessibilidade de 
seus projetos. 

E o Medicina Resumida? Apenas ganhou com essa união de esforços. 
Evoluiu em quantidade e qualidade para os seus seguidores. Pois a es-
trutura disponibilizada para o SanarFlix, também se estende ao Medicina 
Resumida e isso permitiu garantir uma maior qualidade técnica dos con-



teúdos (áudio e vídeo), assim como uma maior entrega na quantidade dos 
vídeos, inclusive com a participação de outros professores. 

Ainda não conhece? Confira como nos encontrar:
• Canal Medicina Resumida: www.youtube.com/medicinaresumida
• Instagram Medicina Resumida: @medresumida
• SanarFlix: www.sanarflix.com.br
• Instagram SanarFlix: @sanarflix.med 
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1. CASO CLÍNICO

Joãozinho, de 15 anos, foi levado à emergência do Hospital Santo Li-
vro pelo seu pai, seu Edvaldo, acompanhado de seu irmão mais velho, o 
Eduardo, de 22 anos, onde foi atendido pelo Dr. Gomes. Há 5 dias, o pai 
começou a notar que Joãozinho estava começando a “mancar”, e que as 
vezes ele dizia sentir dor na perna direita. Disse que nunca teve episódio 
similar antes. Pensou que fosse algum problema ósseo, e estava de con-
sulta agendada com o ortopedista, quando, dois dias depois de percebido 
o problema, começou a não conseguir andar mais direito, sempre sem ter 
firmeza nas pernas, o que lhe impedia de andar corretamente. Com isso, 
procurou a emergência do Hospital do Santo Livro. Eduardo, o irmão mais 
velho, ainda comentou que sabia que tinha algo errado, pois já faziam 15 
dias que ele começou um quadro de "virose", repentina, corizando muito, 
e com febre.

No exame físico, Joãozinho estava lúcido e orientado no tempo e espa-
ço. Pupilas isocóricas e fotorreagentes, com movimento ocular extrínseco 
preservado. Sensibilidade e mímica facial preservadas. O tônus muscular 
estava preservado nos membros superiores, mas apresentou hipotonia e 
paresia nos membros inferiores bilateralmente, além de redução de refle-
xos tendinosos Aquileu e Patelar. Força Muscular reduzida em membros 
inferiores (grau 2 em 5), e preservada nos membros superiores. Manobra 
de Mingazzini positiva em membros inferiores. Marcha escarvante, apre-
sentando ambos os pés caídos. Sensibilidade tátil, dolorosa e vibratória 
preservada. Coordenação motora preservada. Sem sinais de rigidez de 
nuca. 
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Indagado por Eduardo, dr Gomes logo explicou: “considerando o qua-
dro viral prévio, e uma fraqueza muscular repentina em membros inferio-
res, com hipotonia e hiporreflexia, penso se tratar de uma síndrome do 
neurônio motor inferior”. Eduardo seguia sem entender, e então o Dr Go-
mes disse: “pense em uma mangueira com furos, mas furos enormes. Pois 
bem, como a água vai chegar a ponta da mangueira assim? De certa for-
ma, temos um axônio em que o impulso nervoso precisa de alguns furos, 
mas se propaga neles de modo “saltatório”. Se todos estiverem expostos, 
ele passara por cada um, e aí o impulso levará muito tempo para chegar 
no destino.” 

Dr. Gomes então internou Joãozinho no hospital, preparou o material 
para a coleta de líquor, e solicitou uma eletroneuromiografia e uma resso-
nância magnética de coluna lombar. Pensando na idade, no quadro súbito 
e na história prévia de infecção de vias aéreas, suspeitou da Síndrome de 
Guillain-Barré, uma doença que acomete a bainha de mielina dos neurô-
nios do Sistema Nervoso Periférico, destruindo-as, ao ponto de dificultar a 
transmissão do impulso nervoso. Um residente que estava no local, inda-
gou ao Dr. Gomes: “Dr, mas a lesão não poderia estar em região de cápsula 
interna, ou outra localização da via motora na substância branca não?”. 
De imediato, Dr. Gomes indagou: “e qual seria a sintomatologia de uma 
lesão nessas regiões?” Assim, o residente partiu para estudar mais a res-
peito dessa síndrome, focando em detalhes sobre achados clínicos que 
sugerem a mesma.

Feita a eletroneuromiografia, o exame veio com o seguinte laudo: blo-
queio de condução, e aumento da latência distal motora, compatível com 
polineuropatia motora axonal. À ressonância, não apresentava alterações 
na medula espinal e raízes nervosas que sugerissem lesão nas mesmas, e 
nem em forames intervertebrais ou canal da medula que sugerissem qua-
dro de compressão medular ou radicular. O estudo do líquor evidenciou 
aumento dos níveis de proteína, com contagem celular e níveis de glicose 
normais.

Dr Gomes então tranquilizou os três, e disse se empenhar ao máximo 
para resolver o problema. Então deixou a família a sós no quarto 402.2 
da enfermaria de neurologia do Hospital do Santo Livro, enquanto ia ler 
artigos sobre alternativas de como tratar essa doença grave do Sistema 
Nervoso Periférico.
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1.1. TERMOS DESCONHECIDOS

• Eletroneuromiografia
• Manobra de Mingazzini
• Síndrome de Guillain-Barré

1.2. TERMOS-CHAVE

• Hipotonia e paresia de membros inferiores;
• Força muscular;
• Redução de reflexos aquileu e patelar;
• Marcha escarvante;
• Neurônios periféricos;
• Sistema Nervoso Periférico;
• Transmissão do impulso nervoso;
• Sistema Nervoso Central;
• Substância Branca;
• Encéfalo.

1.3. OBJETIVOS

• Compreender a divisão do sistema nervoso em central e periférico, 
correlacionando com sua origem embriológica.

• Caracterizar o neurônio e sua composição, estrutura e divisão.
• Elucidar o segmento do exame neurológico responsável pela avalia-

ção das vias motoras centrais e periféricas.
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ntes de começarmos de fato o estudo do sistema nervoso, é interessan-
te a compreensão dos termos neuroanatômicos. Estes têm por finalida-
de descrever a organização tridimensional complexa do sistema nervoso. 
E para tal vamos nos basear no sistema nervoso central, que se organiza 
nos eixos: rostrocaudal, ou inferossuperior (também tido como longitudi-
nal), e dorsoventral, ou anteroposterior. É bom lembrar que, na anatomia, 
porção dorsal equivale à porção posterior, ventral à anterior, rostral a su-
perior, e caudal à inferior.

Quanto aos cortes, temos cortes baseados em eixos do plano anatô-
mico do sistema nervoso central: os cortes horizontais são aqueles cortes 
paralelos ao eixo longitudinal; os cortes transversais são perpendiculares 
ao eixo longitudinal. Quando um corte transversal ocorre paralelo à sutura 
coronal, do crânio, temos o corte coronal; quando ocorre paralelo à linha 
mediana, temos um corte sagital. Sendo em cima da linha mediana: cor-
te mediossagital (ou sagital mediano), dividindo em porções simétricas, e 
fora desta: corte parassagital. 

Imagem 1: Nesta imagem, é possível notar as diversas secções anatômicas, que serão fundamentais para 

a compreensão dos estudos em neuroanatomia. Plano sagital que, quando na linha média, é chamado de 

mediano; plano transversal, ou axial; plano frontal; e as visões anterior, lateral e posterior. (1)
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2. OS NEURÔNIOS

Pronto, agora sim podemos começar nossa jornada! Mas... de nada 
adianta falar sobre sistema nervoso sem antes conhecer a unidade funcio-
nal dele: o neurônio. O neurônio é a célula que rege o sistema nervoso. 
Acredita-se que existam cerca de cem bilhões de neurônios num encéfa-
lo humano adulto, para se ter uma ideia de sua importância. Ele possui 
quatro regiões especializadas morfologicamente: dendritos, corpo celular, 
axônio e terminações axônicas. 

Os dendritos são projeções do corpo celular responsáveis por receber 
informações de outros neurônios. O corpo celular, por sua vez, contém 
o núcleo e organelas que são vitais ao neurônio, além de funcionar como 
porção integrativa do sinal captado com o sinal emitido. Tal sinal emitido 
perpassa o axônio, que é outra projeção do corpo celular, que conduz 
informações codificadas em potenciais de ação, e que serão levados até 
as terminações axônicas. Estas são as porções que se comunicam com as 
células-alvo daquele sinal neuronal, seja uma célula muscular, uma glân-
dula, ou até mesmo um outro neurônio. 
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Imagem 2: Na parte de cima da imagem, nota-se os diversos tipos de neurônios, com base nas suas 

conexões feitas pelo seu arcabouço: neurônio bipolar, unipolar, e multipolar. Na parte de baixo, tem-se o 

exemplo do neurônio piramidal, com seu corpo celular com formato típico, e suas conexões. (2)

Os neurônios podem ser classificados como: unipolar, bipolar ou 
multipolar. 

• O neurônio unipolar tem a forma mais simples, onde só há uma pro-
jeção do corpo celular, formando o axônio, que tem várias termina-
ções. Ele recebe e integra informações aferentes. São os neurônios 
que atuam em células musculares lisas e na secreção glandular. 

• O neurônio bipolar, por sua vez, possui dois processos que se origi-
nam de lados opostos do corpo celular. Um corresponde ao dendrito e 
o outro ao axônio. "O fluxo, basicamente, é: dendrito -> corpo -> axônio.

• Há ainda o pseudounipolar, onde, no desenvolvimento, ambos os 
processos que emergem do corpo celular se fundem, formando um 
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único que bifurca depois de sair do corpo celular. Muitos neurônios 
sensoriais correspondem a tal tipo de neurônio. 

• Já os neurônios multipolares, por sua vez, possuem arranjo com-
plexo de dendritos no corpo celular, e um único axônio que depois 
se ramifica. Os que possuem axônios longos são chamados de neurô-
nios de projeção, que medeiam a comunicação entre regiões do sis-
tema nervoso e entre sistema nervoso e áreas periféricas. Já os que 
possuem axônios curtos são chamados de interneurônios, que ficam 
na mesma região do sistema nervoso onde seu corpo celular está.

3. TRANSMISSÃO SINÁPTICA

A comunicação entre os neurônios se dá através das sinapses, que 
são locais especializados nesta comunicação. Nela, há 3 componentes: o 
neurônio pré-ganglionar, que envia as informações decodificadas; e o 
pós-ganglionar é aquele que recebe as informações; além, claro, da fen-
da sináptica, que é o espaço intercelular onde ocorre a troca de informa-
ções através de neurotransmissores. Estes são liberados na fenda sináp-
tica após serem formados em vesículas nas terminações axonais. Dentre 
os principais, destacamos aminoácidos, como Glutamato, Glicina e GABA; 
compostos monoaminérgicos, como Noradrenalina e Serotonina, ou até 
mesmo peptídeos, como Encefalina e Substância P. Eles alteram a perme-
abilidade da membrana para íons específicos, provocando a despolariza-
ção da célula (quando ocorre aumento do influxo na célula pós-ganglio-
nar de sódio, despolarizando-a, e desencadeando um potencial de ação), 
ou elevando influxo de cloro, hiperpolarizando-a, e inibindo o desencade-
ar de um potencial de ação). Alguns neurotransmissores possuem ativida-
des variadas, excitando uns, e inibindo outros neurônios, dependendo de 
alguns fatores, como o subtipo do receptor específico no qual ele age, e se 
sua ligação interfere diretamente ou não no fluxo de íons.

Há também sinapses elétricas, onde há continuidade citoplasmática, 
e o fluxo de íons é direto entre elas. A sinapse será melhor compreendida 
no capítulo 3.
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4. CÉLULAS DA NEURÓGLIA, OU CÉLULAS DA GLIA

Imagem 3: Na imagem, nota-se alguns dos tipos de células da glia existentes: o astrócito, que difere por sua 

morfologia similar a uma estrela (astro); micróglia, e o oligodendrócito. (3)

As células da neuroglia também compõem o tecido nervoso, sendo, 
inclusive, maiores em número que os próprios neurônios (proporção de 
cerca de 10:1). Proporcionam um importante suporte metabólico e estru-
tural a eles. Se subdividem em micróglia e macróglia.

As micróglias possuem a função básica de “arrumar a casa”, ou seja, 
aparecem quando há algum problema. Basicamente, ela responde a uma 
lesão ou processo infeccioso que afete a célula nervosa. Com isso, ela ra-
pidamente se desloca ao local em questão, e promove regeneração do 
tecido lesado, remove detritos e destrói microorganismos por fagocitose.

As macróglias, por sua vez, se subdividem em: oligodendrócitos e cé-
lulas de Schwann, Astrócitos, e células ependimárias. 

Tanto os oligodendrócitos quanto as células de Schwann formam 
a bainha de mielina, que é responsável por aumentar a velocidade de 
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condução do potencial de ação. Elas são ricas em compostos lipídicos e 
proteicos – daí a mielina (principal) – que lhe confere um aspecto esbran-
quiçado. A diferença vem, basicamente, da célula que lhe origina: os oligo-
dendrócitos a origina no sistema nervoso central, e as células de Schwann 
no sistema nervoso periférico.

Imagem 4: A imagem mostra como um oligodendrócito se distribui no axônio para compor a bainha de 

mielina. O zoom realça o nódulo de Ranvier formado pelos espaços entre as bainhas de mielina, importan-

tes para a propagação do Potencial de Ação. (4)

Os astrócitos possuem funções metabólicas e estruturais importantes, 
onde no processo de desenvolvimento servem como “guia” para o cresci-
mento axonal, além de monitorarem sinapses, atuando no feedback quí-
mico, e compondo a tão famosa barreira hematoencefálica (que será me-
lhor compreendida no capítulo 7). As células ependimárias, por sua vez, 
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revestem as cavidades do sistema nervoso central cheias de líquido (que 
serão abordadas no capítulo sobre Sistema Ventricular).

5. EMBRIOGÊNESE DO SISTEMA NERVOSO

Para uma melhor compreensão, nada melhor do que uma análise em-
brionária da sua formação. Relembrando a embiologia, existem três folhe-
tos embrionários: ectoderma, endoderma e mesoderma.

O ectoderma é o folheto responsável por gerar os órgãos que intera-
gem com o meio externo, e é dele de onde surgem os neurônios. Ao se 
espessar, o ectoderma forma a placa neural, acima da notocorda (a qual 
tem influência no estímulo à formação da mesma). A placa neural então 
cresce, se torna espessa, e adquire um sulco: sulco neural. Ele gera uma “in-
vaginação”, formando a goteira neural. Com a fusão dos lábios, forma-se 
então o tubo neural. 

A parte que não se diferenciou, abaixo da notocorda, se fecha sobre 
o tubo neural, isolando-o do meio externo. E, ao se encontrar com os lá-
bios da goteira, formam lâminas longitudinais (formando a crista neural). 
Assim, temos que: o tubo neural será o responsável por se diferenciar e 
formar o sistema nervoso central, ao passo que a crista neural irá formar o 
sistema nervoso periférico. Vamos analisar melhor cada uma delas.

5.1. A CRISTA NEURAL

Se projetam no sentido craniocaudal, porém se dividem, formando 
fragmentos que geram os gânglios espinhais (na raiz dorsal). Estes que se 
diferenciam em neurônios sensitivos, com prolongamentos se ligando ao 
tubo neural e a dermátomos dos somitos. As células da crista migram e 
formam tecidos longe do SNC, que, então, geram: os gânglios sensitivos; 
gânglios do sistema nervoso autônomo; medula da suprarrenal; melanó-
citos; células de Schwann; e células C (da tireoide).

Ela emite dois prolongamentos: o prolongamento periférico, com cé-
lulas que se dirigem para terminações sensoriais do corpo (somáticos e 
viscerais); e o central, que penetra a medula pela raiz dorsal dos nervos 
espinais. 
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É ainda na crista neural que se forma, na sua camada externa, a pia-
-aracnoide (leptomeninge), e que, com o tempo, surge o espaço suba-
racnoide entre a pia-mater e a aracnoide, sendo preenchido de líquido 
cerebroespinal. O mesênquima que reveste a crista neural da origem a 
dura-mater. 

O processo de mielinização ocorre na fase tardia da vida fetal, sendo 
completo após cerca de 1 ano de vida pós-nascimento.

5.2. O TUBO NEURAL

Em determinada idade, a goteira e o tubo neural coexistem. Com o 
tempo, formam-se dois orifícios: o neuróporo rostral e neuróporo caudal. 
Estas são as últimas porções a se fecharem (em torno de 25 a 27 dias). 
Ao crescer, forma: duas lâminas alares, duas basais, uma do assoalho, e 
uma do teto. As lâminas alares e as basais são separadas pelo sulco limi-
tante. Das alares e das basais vem os neurônios ligados a sensibilidade e 
motricidade (respectivamente), situados na medula e tronco encefálico. 
Assim, as alares se conectam com neurônios sensitivos, e as basais se di-
ferenciam em neurônios motores. Regiões próximas ao sulco limitante se 
especializam na inervação das vísceras, e as mais afastadas abrangem os 
territórios somáticos (músculos e pele). A lâmina do teto, fina, origina o 
epêndima e o plexo coroide, enquanto que a lâmina do assoalho forma 
um sulco, se tornando o assoalho do IV ventrículo. 
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Imagem 5: Visão posterior do tubo neural, com seu fechamento parcial, e formação dos neuróporos rostral 

e caudal. (5)

O calibre do tubo não é uniforme. A parte cranial é responsável por for-
mar o encéfalo do adulto, e ao se dilatar, forma o arquiencéfalo. A parte 
caudal forma a medula, permanecendo com calibre uniforme (após for-
mação do tubo, o espessamento nessa região se segue até cerca de 9 a 10 
semanas, formando o canal central da medula). No arquiencéfalo formam-
-se três dilatações, as vesículas encefálicas primordiais: prosencéfalo, me-
sencéfalo, e rombencéfalo. Com o tempo, o prosencéfalo origina duas 
vesículas: telencéfalo e diencéfalo. O mesencéfalo, então, permanece 
igual; já o rombencéfalo origina: metencéfalo e mielencéfalo.
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Imagem 6: Nesta imagem destaca-se a flexura cervical (a maior, que dá um aspecto de “C”, e a flexura 

cefálica (a menor, que “projeta” o prosencéfalo para frente). (6)

O telencéfalo se situa na porção mediana, de onde emergem duas 
porções laterais: vesículas telencefálicas laterais, com a parte mediana 
sendo fechada por uma lâmina (lâmina terminal). As vesículas laterais 
formam os hemisférios, escondendo a porção mediana e o diencéfalo. 
Este, por sua vez, forma quatro divertículos: dois laterais (vesículas ópti-
cas), que originam a retina; um dorsal, originando a pineal; e um ventral 
(infundíbulo), que corresponde a neurohipófise. 

A cavidade do tubo neural permanece no sistema nervoso, e sofre al-
gumas modificações: a luz forma o canal central da medula; a cavidade 
dilatada no rombencéfalo forma o IV ventrículo; e a cavidade do dien-
céfalo, em conjunto com a porção mediana do telencéfalo, formam o III 
ventrículo. A luz do mesencéfalo segue estreita, formando o aqueduto 
cerebral. As vesículas telencefálicas formam os ventrículos laterais, se 
unindo ao III ventrículo pelos forames interventriculares. Todas as cavi-
dades são revestidas de epitélio cuboide (epêndima), contendo o líquido 
cerebroespinal.
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No desenvolvimento do arquencéfalo, surgem flexuras (ou curvaturas) 
no teto e no assoalho, por ritmos de crescimento diferentes, em torno das 
4 primeiras semanas. A primeira é a flexura mesencefálica, que irá dividIr 
o encéfalio anterior do médio, e a flexura cervical, que irá dividir o encé-
falo posterior da medula (flexão ventral da cabeça do embrião no “futuro 
pescoço”). Por crescimento desigual, surge então uma terceira flexura, no 
sentido contrário das duas primeiras, na junção entre o meta e o mielen-
céfalo: a flexura pontina. Com o tempo, as duas últimas se desfazem e 
desaparecem. A cefálica segue, formando no adulto um ângulo entre o 
cérebro e o restante do neuroeixo.

Imagem 7: Ilustração do processo de formação das flexuras na embriogênese do sistema nervoso central, e 

em seguida a formação dos giros e sulcos corticais.
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Imagem 8: Nesta imagem, temos o processo de maturação do sistema nervoso central, com as diferencia-

ções dos diversos segmentos. (7)

Assim, na 5ª semana, o prosencéfalo forma o telencéfalo e o diencé-
falo, que compõem juntos o cérebro; o mesencéfalo origina o próprio; 
e o rombecefalo forma o metencéfalo, que gera cerebelo e ponte, e o 
mielencéfalo, que gera o bulbo. Sua cavidade forma o IV ventrículo e o 
canal central da medula. 
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Imagem 9: Esquema com o prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo, e suas subdivisões. (8)

Tabela: Exemplos de doenças decorrentes de erro no desenvolvimento embriológico do  

sistema nervoso e sua origem embiológica.

Distúrbios Origem embriológica

Cisto de aracnoide
Acredita-se que venha da formação de um “divertículo” da aracnoide em 

formação

Cisto coloide
Basicamente vem de tecido originário do endoderma, que migra para o 

sistema ventricular

Cisto epidermoide
Crescem na região de fechamento do tubo neural (entre a terceira e quinta 

semana de embriogênese)

Espinha bífida
Decorre da falha de crescimento normal dos arcos vertebrais, e sua fusão no 

plano mediano.

Mielomeningocele
Vem da protrusão da medula espinal e das meninges pelo defeito do arco 

vertebral (citado acima). 

Mielosquize
Defeito similar ao da mielomeningocele, porém mais grave, com a medula 

espinal aberta (pelo não fechamento das pregas neurais). 

Diastematomielia
Consiste na divisão da medula no plano sagital, podendo acometer o saco 

dural. Comum se associar a outras anomalias.

6. DIVISÃO DO SISTEMA NERVOSO

Anatomicamente e funcionalmente, o sistema nervoso se divide em: 
Sistema Nervoso Central, aquele que está, por definição, dentro do es-
queleto axial (composto por crânio e coluna vertebral); e Sistema Ner-
voso Periférico, como aquele que está fora do esqueleto axial. O sistema 
nervoso periférico apresenta uma divisão funcional importante: somática 
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(aquela na qual envolvem o sistema motor e sensitivo), e autônomo (que 
engloba as divisões simpática, parassimpática e entérica). 

Já o sistema nervoso central, por sua vez, apresenta uma divisão anatô-
mica importante: encéfalo e medula espinal. O encéfalo se subdivide em: 
telencéfalo, diencéfalo, tronco cerebral (que é composto pelo mesen-
céfalo, ponte e bulbo). A medula é um cordão que perpassa pelo canal 
vertebral, composto por vários feixes nervosos. Além deles, há também o 
sistema ventricular, já citado.

Atenção! 

Uma característica importante dessa divisão é a de que os corpos ce-
lulares se agrupam no Sistema Nervoso Periférico através de gânglios pe-
riféricos, e os axônios se agrupam em nervos periféricos. Já no Sistema 
Nervoso Central, os corpos celulares e dendritos se agrupam em áreas cor-
ticais e em núcleos, e os axônios se agrupam em estruturas que possuem 
nomes variados, sendo mais conhecido como trato.

Lembrando o que foi falado sobre a mielina, as porções do sistema ner-
voso central ricas em fibras axonais, tem um aspecto em peças anatômicas 
frescas de tom esbranquiçado, por conta da bainha de mielina ser rica em 
lipídeos. Já as porções dos corpos celulares têm aspecto cinzento. Assim, 
há a famosa divisão em substância branca e substância cinzenta.

6.1. A SUBSTÂNCIA BRANCA

Presente em toda a extensão do sistema nervoso central, a substância 
branca é composta por fibras nervosas mielinizadas. A bainha de mielina, 
formada pelos oligodendrócitos, está presente nos axônios. É envolta pelo 
córtex cerebral, externamente, e os ventrículos, internamente. Ela possui, 
no encéfalo, três tipos de fibras: fibras de projeção, fibras de associação e 
fibras comissurais (será visto com mais detalhes no capítulo 4). O córtex 
cerebral). Na medula, corresponde a região por onde passam os tratos e 
fibras com diversas funções.
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6.2. A SUBSTÂNCIA CINZENTA

É a região onde se situam os corpos celulares, dendritos e algumas 
terminações axônicas importantes. No encéfalo, responde pelo córtex ce-
rebral e os núcleos da base, e na medula corresponde as porções mais 
externas, além de ser a região de onde emerge ou por onde adentram 
neurônios dos gânglios espinais.

7. ENTENDENDO O CASO...

Então, agora que entendemos a divisão do sistema nervoso, podemos 
entender melhor as suspeitas do Dr. Gomes em questão. Ele havia sus-
peitado que Joãozinho tivesse desenvolvido a Síndrome de Guillain-Barré 
(SGB). 

A SGB consiste, na realidade, num conjunto de síndromes com uma 
neuropatia periférica que afeta as divisões motora, sensitiva e autonô-
mica, tanto nos nervos quanto nas raízes espinais. O espectro é amplo, 
e varia de uma fraqueza muscular em membros inferiores a tetraplegia. 
Decorre de um processo inflamatório que promove destruição da bainha 
de mielina e até mesmo do axônio, a depender do grau da inflamação. Isso 
leva a um processo de desmielinização, fazendo a chamada neuropatia 
desmielinizante inflamatória.

É muito comum a doença surgir após um quadro de infecção viral ines-
pecífica prévia, com destaque as infecções de vias aéreas e gastrintestinais. 
Com o controle da poliomielite em diversos países, esta se tornou a prin-
cipal causa de paralisia flácida aguda no ocidente. Há, ainda, associação 
com outros vírus, como o Vírus Epstein-Barr, Citomegalovírus, Herpes-Zós-
ter, Hepatite, e o vírus da imunodeficiência humana (HIV). Recentemente, 
tem sido evidenciado uma forte associação da SGB com a infecção com os 
vírus da dengue, Chikungunya e zika. No Brasil, os estudos apontam para 
o surgimento do vírus da dengue no meado dos anos 1980, ao passo que 
a zika e o chikungunya tenham surgido entre 2014 e 2015. Estudos com 
o zika vírus evidenciaram surtos na Micronésia, em 2007, com aumento 
da incidência de casos de SGB após tal período, e o mesmo ocorrendo na 
Polinésia Francesa, em 2013, e no Brasil, em 2015. Neste último, com des-
taque ao estado da Bahia, que teve o maior número de internações (em 7 
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meses, foi registrado um aumento de 66% de novos casos de SGB se com-
parado a mesma época entre 2008 e 2014). É importante lembrar que a 
documentação da circulação no zika vírus no Brasil foi documentada pela 
primeira vez também na Bahia.

A doença costuma surgir de modo progressivo nos 30 primeiros dias, 
seguida por uma fase estável, com sequente melhora clínica lenta (que 
pode levar meses). O quadro clínico da doença costuma iniciar com pa-
ralisia flácida, hipo ou arreflexia, que começa nos membros inferiores e 
ascende aos superiores e tronco. É um quadro motor mais intenso distal-
mente nos membros, e simétrico. Pode também acometer nervos sensi-
tivos, provocando parestesias e disestesias. É possível ainda haver com-
prometimento de nervos cranianos, sendo mais comum o acometimento 
do VII nervo (nervo facial), promovendo paralisia da musculatura da face. 
Acometimento do sistema nervoso autônomo é menos frequente, mas 
pode ocorrer, se manifestando com: hipertensão, arritmias, sudorese, in-
continência urinária e íleo adinâmico. 

O estudo do líquor irá depender da fase em que se encontra a doen-
ça. Nos primeiros dias, é comum o exame não apresentar alterações. Con-
tudo, nos dias que se seguem, surgem elevações nos níveis de proteína 
(proteinorraquia), que dura quase 1 mês, aproximadamente, com conta-
gem celular normal (dissociação proteinocitológica). Esse elemento é fun-
damental na diferenciação da SGB de outras polineuropatias periféricas 
motoras. 

A eletroneuromiografia é um exame de alta sensibilidade e espeficifi-
cade para a SGB. Seus achados comuns na doença são: bloqueio de con-
dução multifocal, e redução da velocidade de condução nervosa, além de 
ondas F ausentes e latência distal prolongada. Com isso, o exame neuroló-
gico completo, o estudo do líquor e a eletroneuromiografia são elementos 
importantes para o diagnóstico da doença. Lembrando que a ressonância 
magnética, embora possa apresentar alterações como espessamento di-
fuso de raízes nervosas, não possui achados específicos ou importantes 
que possam auxiliar no diagnóstico. Quando presentes, achados à resso-
nância devem ser considerados para o diagnóstico de outras doenças.
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Tabela 1: Subtipos da Síndrome de Guillain-Barré, aspectos gerais e padrões clínicos

Subtipos Aspectos da doença Padrão clínico

1.Polirradiculopatia inflamató-
ria desmielinizante aguda

•  Comum em todas as 

idades

•  90% dos casos (América e 

Europa)

•  Curso ascendente, com 

pouco comprometimento 

sensitivo

•  Evolução favorável

2.Neuropatia axonal motora 
aguda

•  Forma comum na China

•  Infecção prévia por Cam-

pylobacter jejuni

•  Degeneração seletiva 

motora

•  Sem alterações sensitivas

3.Neuropatia axonal motora-

sensitiva aguda

•  Forma comum em adultos

•  Comum na China e no 

Ocidente

•  Comprometimento mais 

grave sensitivo e motor

•  Curso prolongado e pobre 

recuperação

4.Síndrome de MillerFisher

•  Características de des-

mielinização de nervos 

periféricos

•  Ataxia, arreflexia e oftal-

moplegia

•  Deficit de força muscular 

progressiva

•  Comum disautonomia
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CONFERÊNCIAS

Confira aqui a aula dinâmica do Medicina Resumida 
sobre os assuntos abordados nesse capítulo!
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